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-concept- 

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen 

Maandag 6 mei 2019 van 09.30 uur – 11.45 uur. 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur   de heer Peter Valk (voorzitter)  

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)  

mevrouw Corrie Aerts 

mevrouw Wilhelmien van Amersfort     

mevrouw Marian Dickens 

de heer Harry Elings 

mevrouw Ger Heerdink  

mevrouw Betsie van Loon 

mevrouw Joke van Wensveen 

Adviseur:   mevrouw Thea de Feyter (De Nieuwe Wind)  

 

Afwezig:   de heer Henk Dankers (secretaris) 

 

Verslaglegging:   mevrouw Bernie Spronk SMS) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Peter opent de vergadering en meldt dat Henk afwezig is i.v.m. ziekte van zijn echtgenote. We 

wensen beide sterkte en veel beterschap! 

 

2.   Mededelingen  

• Jaarvergadering 15 mei a.s.:   

Bernie heeft de stukken in pdf aangeleverd en na fiattering door het DB zal Jan ze nog heden de deur 

uitdoen. Alles staat in de dropbox. Dit keer staat in het Jaarverslag geen apart verslag van de 

commissie WOC zoals in voorgaande jaren door Harrie aangeleverd. 

Wilhelmien en Marian gaan met Boerke Mutsaers nog contact opnemen om de laatste 

organisatorische zaken te regelen. 

Jan zal samen met Peter nog de presentatie en samenvatting voorbereiden over de uitslag van de 

enquête.  

 

3.   Notulen en actielijst bestuursvergadering 25 maart 2019  

Correctie pag. 3 bovenaan:  

- Toevoegen ‘commissie Populierenflat’ achter de naam van dhr. Weyters. (actiepunt 9 in de actielijst 

wordt eveneens daarop gecorrigeerd). 

-  Donizettiflat wijzigen in ‘Donizettistraat’. 

Correctie pag. 4 bovenaan: 

- 3 juni gaat niet Joke, maar Betsie naar het Centrum (bijeenkomst wijkgericht werken) 

 

Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag / tevens stand van zaken WOC: 
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• Draaiboek jaarvergadering: dit heeft Bernie gemaakt en Henk heeft het verder aangevuld. Betsie 

is niet door Henk benaderd voor hulp. Zij merkt op dat er in algemene zin is afgesproken dat zij 

Henk zou gaan ondersteunen in zijn werk, maar dat daarover nog niets concreets is afgesproken 

daarover. 

• Kwestie glasbewassing bewonerscommissie Wagnerplein: In de dropbox staat een bericht van 

Jan Dominicus en de brief die hij heeft ontvangen van de Huurcommissie. De Huurcommissie 

heeft zijn verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaard met als reden dat de huurders niet betalen 

voor de  glasbewassing en het dus ook niet is opgenomen in de servicekosten, alsook dat het 

boekjaar 2018 nog niet is afgerond. Thea licht toe dat zij begrepen heeft dat WonenBreburg 

(Jeun) nu een offerte gaat opvragen voor kosten glasbewassing en het dan mogelijk in de 

servicekosten gaat doorberekenen, terwijl de discussie gaat over de vraag of het onbereikbaar 

glas is, want in dat geval dient WonenBreburg de kosten van de glasbewassing te betalen en niet 

de huurders. Thea vindt dat WonenBreburg het erg op de spits drijft door zoveel tijd en geld in het 

overleg erover te steken, terwijl duidelijk is dat het hier gaat om onbereikbaar glas.  

De kwestie wordt vervolgd. 

• Bewonerscommissie Populierenflat: De kwestie die er speelt met de VVE zal morgen in de 

Regiovergadering aan de orde komen. Lidewij zou e.e.a. gaan uitzoeken. Met de heer Weyters is 

dat besproken. Niet bekend is of Henk de heer Weyters nog heeft gesproken n.a.v. hun wens om 

een gesprek te hebben met het HBO. Mogelijk dat door de situatie van Henk thuis hem dit is 

ontgaan.  

• Bewonerscommissie Moleneind: Jan licht toe dat hij inzage heeft gevraagd in de stukken omdat 

commissie is opgeheven. Hij vernam mondeling van hen dat ze het restantbedrag van 90 euro 

onder hen drieën hebben verdeeld. Daarop heeft Jan de eindafrekening van de bank gevraagd 

maar daar nog geen reactie op gekregen, en hij verwacht die ook niet meer te krijgen. Advies 

Thea om per aangetekende brief de commissie te sommeren alsnog inzage te geven, mede 

omdat HBO zich formeel daarmee ook afdekt van eventuele aansprakelijkheid. Jan zal eerst 

morgen in de Regiovergadering nagaan of de juridische afdeling van WonenBreburg hierin iets 

kan betekenen. 

• Donizettistraat: Wilhelmien heeft meerdere keren geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de 

betreffende personen die een commissie willen oprichten, maar krijgt hen niet aan de lijn. 

Uiteindelijk heeft consulente Jessie van Dijk contact kunnen leggen en de personen verzocht om 

met Wilhelmien contact op te nemen om alles te regelen rondom de oprichting, maar dat is tot op 

heden niet gebeurt. Ze hebben wel officieel al een commissie opgericht, maar het financiële deel 

is nog niet geregeld; daarvoor moet eerst een bankrekening worden geopend. Op de mail die 

Wilhelmien hen stuurt, reageren ze niet.  

Advies aan Marian en Wilhelmien om i.p.v. te bellen hen thuis te bezoeken. (actie: WOC) 

Advies van Thea om op één A-4 een lijstje te maken van de de zaken die moeten gebeuren voor 

het oprichten van een commissie. Zo’n lijst kan men dan meteen overhandigen aan potentiële 

belangstellenden en het maakt meteen voor iedereen inzichtelijk welke acties er nog moeten 

gebeuren.  (actie: WOC) 

• Uitnodiging nieuwbouw Dongewijk: Hier is Betsie heen gegaan; zij vond het tegenvallen omdat er 

geen inzage werd gegeven in het bestek. Er hing enkel een plattegrond van de situering van het 

gebouw terwijl volgens Betsie juist belangrijk is om informatie te krijgen over hoe zaken in het 

gebouw zijn geregeld, bijv. voor invaliden.  N.a.v. haar vraag om alsnog inzage te krijgen in het 

bestek, werd ze gebeld door de betreffende projectleider bij WonenBreburg die nogal 

verontwaardigd reageerde en opmerkte waar ze zich wel niet mee bemoeide.  
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Naar aanleiding van deze ervaring van Betsie wordt haar uitgelegd dat in een vroegtijdiger 

stadium bij nieuwbouwplannen wij als huurdersbelangenorganisatie onze inbreng kunnen geven 

en vragen omtrent dergelijke zaken kunnen stellen, bijv. in de Regiovergadering. Op het moment 

dat een plan al klaar is, heeft dat geen zin meer. HBO wordt normaliter niet op voorhand bij 

bouwprojecten geconsulteerd, wel kunnen we vragen stellen.  

In de komende Regiovergadering zal de vraag van Betsie nogmaals aan Lidewij worden gesteld. 

Goed is om dergelijke vragen via de formele overleglijn – HBO met het management van 

WonenBreburg – te laten verlopen. 

Opgemerkt wordt dat in het verleden de VAC (Vrouwen Advies Commissie) bij bouwprojecten 

werd geconsulteerd, maar die bestaat niet meer. Niet bekend is welke commissie in Tilburg dit 

heeft overgenomen. 

• Bijeenkomsten wijkgericht werken: De personen die namens het HBO gaan deelnemen, geeft Jan 

door aan WBB  

• Omgangscode: Harry bericht dat het SBO het document dat HBO Wonen 99 heeft aangereikt, in  

dank heeft aanvaard. De andere vertegenwoordigers nemen het mee terug naar hun eigen HBO’s 

om het door te nemen, en in volgende SBO-vergaderingen wordt steeds de stand van zaken van 

elke HBO teruggekoppeld.  

 

De actielijst wordt besproken geactualiseerd. 

Ad actiepunt 2 licht Harry toe dat hij als aspirant-bestuurslid behoefte heeft aan een informele 

bijpraatsessie, om elkaar beter te leren kennen (teambuilding) en meer inzicht te krijgen in het werk  

van de DB-leden.  

Ad actiepunt 3 - bespreken functieomschrijving stadsregisseur (staat nu in de dropbox) volgende AB 

agenderen.  

Ad actiepunt 5: de huurderscommissarissen Smit en Corsten zullen worden uitgenodigd voor een 

vergadering van het AB in het najaar (16 sept. of 4 nov.) 

Ad actiepunt 6  - bijeenkomst voor de 4 HBO’s organiseren om van elkaar te leren. Harry zal deze 

wens neerleggen bij het SBO zodat het langs die lijn kan worden georganiseerd, wellicht een keer in 

het najaar. 

Ad actiepunt 9 – contact met dhr. Weyters (Populierenflat): volgens Peter heeft Henk met dhr. Weyters 

contact gehad.  

Ad actiepunt 11 – Jaarschema: afgesproken wordt dat volgend jaar zo mogelijk meer spreiding 

gezocht zal worden in de data zodat er niet te veel overleggen in één week plaatsvinden waar de HBO 

aan moet deelnemen.  

 

Ad PM-lijst:  

Ad 3: het DB heeft regelmatig een gesprek met Carolien en daaraan neemt ook Lidewij deel. DB heeft 

hiervoor een lijst met data voor het hele jaar.  

Ad 5: cyclus prestatieafspraken waarbij de corporatie een bod doen: dat gebeurt na de zomervakantie. 

Zodra het bod van WonenBreburg bekend is en aan het SBO wordt voorgelegd, zal Bernie het ook 

aan HBO doen toekomen ter agendering in het HBO. 

 

4. Regio-vergadering 

• Agenda 7 mei a.s. :  

Van alle in deze vergadering genoemde onderwerpen die HBO in de komende Regiovergadering gaat 

aankaarten, maakt Bernie een lijstje en dat stuurt ze na deze vergadering naar allen. 
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Punten o.a. zijn: 

- Vraag Betsie om geïnformeerd te worden over het bestek van bouwplannen 

- Vraag Harry t.a.v. de vergaderstructuur 

- Vraag Henk t.a.v. functie stadsregisseur 

- Zorgen over het verloop bij WBB en de continuïteit in werkzaamheden 

- Stand van zaken energietransitie; wanneer wordt HBO bijgepraat? 

- Kwestie Populierenflat 

- Kwestie Wagnerplein 

- Overzicht van alle pilots die WBB uitzet (in de actielijst bij de notulen regiovergadering is dit niet 

opgenomen). HBO wil graag een overzicht daarvan hebben zodat ze tijdig erin worden gekend. 

- Vraag Jan t.a.v. mogelijke ondersteuning vanuit juridische afdeling i.v.m. financiële afwikkeling bij 

beëindiging huurderscommissies  

 

• Regio-notulen 25 maart 2019: Ad punt 3 vergaderstructuur:  Volgens Harry heeft Lidewij in de 

vergadering aangegeven dat het proces zo is ingericht dat in eerder stadium inhoudelijke zaken 

met HBO worden besproken. Echter in het bijbehorende plaatje van de vergaderstructuur gaan 

alle pijlen richting WBB en niet de andere kant op. In de Regiovergadering zal Harry inbrengen dat 

er ook terugkoppeling moet plaatsvinden naar de huurdersbelangenorganisatie over wat er 

uitkomt, dus de pijlen ook in de andere richting moeten wijzen. 

 

5. Nieuws vanuit SHW 

De agenda voor het komende vooroverleg van SHW staat nog niet in de dropbox. Wel de agenda voor 

het komende SHW overleg met WBB op 29 mei a.s. O.a. staat geagendeerd het afscheid van Bruno 

Gruijters en verwacht wordt dat Bruno in kleine kring afscheid zal nemen.  

HBO zal in het komende Regiovergadering de zorgen uitspreken over het verloop onder medewerkers 

en veel kennis die op deze manier bij WBB verloren gaat.  

 

6. Mededelingen SBO   

Is eerder in deze vergadering aan de orde gekomen (bij vaststelling verslag). 

 

7.   Bestuurlijke ontwikkelingen HBO 

Peter merkt vooraf op dat onder de bezielende leiding van Thea de afgelopen tijd als bestuur hard is 

gewerkt en veel documenten zijn geproduceerd. Het uiteindelijke doel is ons functioneren en de 

manier van werken als bestuur te verbeteren. Men moet het opvatten als een uitbreiding en verdieping 

van hetgeen waar HBO al jaren mee bezig is. Het wil niet zeggen dat HBO eerder niet goed 

functioneerde. In vergelijking met collega HBO’s in den lande doen wij het als HBO helemaal niet 

slecht, aldus Peter. 

Thea beaamt dit en vult aan dat er tegenwoordig veel van huurdersorganisaties wordt verwacht, dat 

hun kennis en professionaliteit sterk moet toenemen om alles te kunnen blijven volgen. Dit HBO doet 

het volgens haar als strategisch partner van de corporatie WonenBreburg (1 van de 10 grootste 

corporaties in Nederland) goed in vergelijking met vele andere HBO’s in den lande. Ook uniek zijn de 

contacten die HBO onderhoudt met de commissies van  huurders. Verder pakt HBO ook serieus zijn 

rol in het stedelijke overleg met de gemeente en de corporaties.  
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Verzoek van Harry t.a.v. de bestuurlijke ontwikkelingen om vooral de tijd te nemen om alles te laten 

beklijven. Als bestuurslid kan men niet oneindig veel tijd erin steken, het moet behapbaar blijven. 

Corrie vraagt zich af hoeveel uren men als bestuurslid erin zou moeten steken.  

 

Aan de hand van sheets geeft Thea een toelichting op de aanpak en het voorstel voor indeling en 

taken van werkgroepen. De missie is: ‘Ons organisatieplan leidt tot tevreden huurders waar wij de 

belangen voor behartigen’.  

Betsie geeft naar aanleiding hiervan aan dat zij het ervaart als te moeten ‘knokken’ tegen WBB. 

Hierop wordt besproken dat HBO een strategisch partner is en gebruik kan maken van de 

overleglijnen die er liggen met WBB (Regiovergadering, SHW) en via die lijnen gevraagd en 

ongevraagd advies mag geven. Richting Betsie wordt uitgelegd dat als er individuele problemen 

spelen in het eigen complex, men dat als bestuurslid wel kan inbrengen in het HBO waar vervolgens 

wordt bekeken of het voldoende zwaarte heeft om het via de overleglijnen met WBB aan de orde te 

stellen. Vaak is het een kwestie van geduld en regelmatig naar voren brengen in het overleg met 

WBB. En ook als bestuurslid moet men beseffen dat ‘neen’ ook een antwoord kan zijn, mits door WBB 

goed onderbouwd. 

 

Thea vervolgt haar uitleg: Uitgaande van de talenten van eenieder in dit HBO is een voorstel bedacht 

voor een nieuwe structuur van het bestuur HBOWonen 99 naar de toekomst toe. In dit voorstel heeft 

volgens Thea iedereen een beduidende rol. 

Het idee is om het AB voor de werkbaarheid in te krimpen naar 5 personen, met als kloppend hart 

daarnaast 3 adviesgroepen en diverse werkgroepen. In elke adviesgroep en werkgroep zit een 

bestuurslid als intermediair die meekijkt met het proces. Het voorstel is om de Werkgroep 

Ondersteuning Commissies te wijzigen in Werkgroep Ondersteuning Participatie, om reden dat HBO 

nieuwe groepen wil aanboren om mee te kunnen sparren, vooral jongeren en huurders jonger dan 50 

jaar. Met dit plan wordt beoogd om meer gestructureerd aan doelen te gaan werken en volgens een 

efficiënte werkwijze. 

 

Haar presentatie zet Thea in de dropbox zodat iedereen er nog eens rustig naar kan kijken en het 

voorstel kan laten bezinken. Het verzoek aan eenieder is om reacties erop te geven en die uiterlijk 13 

mei naar Thea te mailen.(actie: allen). De feedback bespreekt Thea met het DB en wordt 

meegenomen bij de presentatie in de Jaarvergadering als het  organisatieplan van HBO Wonen 99  

aan de achterban wordt gepresenteerd.  

De komende tijd zal dan verder worden gewerkt aan de concretisering van het plan en vastleggen van 

doelen. Ook zal elke 3 maanden geëvalueerd worden hoe het gaat en eventueel het plan worden 

bijgesteld.  

 

Als eerste reactie zegt Harry het plan een stap in de goede richting te vinden. Wel valt hem op dat er 

geen vervangers worden aangewezen voor de DB-functies. Bijvoorbeeld is nu de secretaris niet 

aanwezig, maar wie neemt nu diens taken waar? Corrie informeert wie bevoegd is voor de bankzaken. 

Dit zijn nu alleen Peter en Jan.  

Betsie denkt dat haar rol als intermediair veel tijd gaat kosten. Dat hoeft niet het geval te zijn, aldus  

Thea. De precieze inrichting van het proces moet nog gebeuren en dan kan ook een betere 

inschatting worden gemaakt van de tijdsinvestering.  

Corrie merkt op dat iedereen wel verslagen moet krijgen van de werkgroepen zodat we van elkaar 

weten waar we mee bezig zijn. 
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Betsie heeft eerder in de vergadering aangegeven dat ze overweegt om als bestuurslid te stoppen 

omdat de vergaderwijze van het HBO voor haar niet prettig voelt. Ze wil zaken liever op een meer 

directe wijze met mensen bespreken. Ze kan zich dan meer wijden aan de werkzaamheden die haar 

te doen staan voor haar eigen appartementencomplex.  

 

 

12. Rondvraag 

Corrie merkt op dat in Tilburg Noord 3400 huurwoningen zijn van WBB waar nog geen commissies 

voor zijn. Daar is dus nog heel wat werk te verzetten. Er leven in Noord 130 nationaliteiten en daarom 

is van belang dat in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd wat een commissie is. De wijkraad van Tilburg 

Noord wil in contact zien te komen met deze bewoners en gaat binnenkort eens alle commissies van 

huurders in Noord uitnodigen. 

 

Ger deelt mee dat zij op zoek is naar een andere woning en dat kan bij een andere woningcorporatie 

zijn. Dat zou betekenen dat haar lidmaatschap van HBO Wonen 99 vervalt. 

Wilhelmien is ook woningzoekende, maar dat wordt wellicht een woning van WBB.  Ook Peter is zich 

aan het oriënteren voor een andere, kleinere woning van WBB. 

 

Jan heeft voor de HBO-leden een uitnodiging gekregen van WBB voor een bijzondere bijeenkomst op 

17 juni, namelijk het bekijken van een documentaire in Cinecitta. Hij zal de uitnodiging ter kennisname 

naar iedereen doorsturen. 

 

10.  Sluiting  

Voorstel wijziging van data HBO vergaderingen: 

-  1 juli vervroegen naar 24 juni (Ger en Thea melden zich alvast af).  

-  16 september vervroegen naar di 10 september, 14.00 uur  (ma 9 sept. is SBO) 

-  4 november naar 28 oktober (Thea is verhinderd) 

-  datum 16 december blijft staan. 

 

De volgende vergadering is aldus:  maandag 24 juni (i.p.v. 1 juli) 2019 om 9.30 uur.  

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.  

 

Tilburg,  24 juni 2019 

 

Peter  Valk,  voorzitter     Henk  Dankers,  secretaris 

 

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.       geactualiseerd: 6 mei 2019 

 

Vergader-  

Datum Nr. Inhoud 

Actie door Termijn 

06-05-2019 1 Definitie en beleid spoedzoekers aankaarten bij WBB DB  

25-03-2019 2 
(op verzoek van Harry) een informele bijpraatsessie 

organiseren, m.n. voor de aspirant HBO-leden 
Harry t.z.t. 
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06-06-2019 3 Agenderen functieomschrijving stadsregisseur Henk AB 24 juni 

25-03-2019 4 Thema-avond Participatie, 9 oktober a.s. Henk  

06-05-2019 5 
Huurderscommissarissen Smit en Corsten uitnodigen 

voor een HBO-vergadering 
Henk AB najaar 

06-05-2019 6. 
Een bijeenkomst organiseren voor de 4 HBO’s om van 

elkaar te leren. Verzoek neerleggen bij SBO. 
Harry t.z.t. 

06-05-2019 7. 

Dhr. Weyters (cie Populierenflat) uitnodigen voor een 

gesprek. De VVE makelaar van WonenBreburg zo 

mogelijk bij het gesprek laten aansluiten. 

Henk  

06-05-2019 8. 

Contact opnemen met cie Donizettistraat; thuis 

aanbellen/langsgaan (want telefonisch lukt het niet om 

contact te krijgen) 

Wilhelmien/

Marian 
 

06-05-2019 9. 
Reacties op het organisatieplan van HBO mailen naar 

Thea, uiterlijk 13 mei. 
allen 

 

 

06-05-2019 10. 
Gewijzigde overlegdata AB vastleggen en bij 

verhindering doorgeven aan Henk. 
allen  

 

P.M. LIJST (besluiten en continue aandachtspunten) 

17-06-2013 1. 
De Werkgroep Ondersteuning  CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen 

van zaken die eventueel spelen bij een CvH. 

DB of 

secretaris 

22-04-2014 2 

Regelmatig een gesprek plannen met Lidewij van Bakel, stadsregisseur WBB ter 

bespreking van lopende zaken. (Lidewij sluit aan bij gesprek van DB met 

Carolien; die overlegdata liggen elk jaar vast).  
Peter 

04-04-2016 3 Adressenlijsten van HBO in dropbox actueel houden. 
Jan / Henk / 

Bernie 

17-12-2018 

25-02-2019 
4 

Bespreken prestatieafspraken 2 á  4 keer per jaar op HBO-agenda  zetten.Het 

bod van de corporatie wordt in het najaar verwacht. Dan in het AB agenderen. 

(Zodra het bod aan SBO wordt voorgelegd, zal Bernie het ook doorsturen naar 

HBO). 

Henk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA  Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg. 
E-mail: secretaris@hbowonen99.nl - Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon:  06-42929162 – KvK: 18055748 
Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80) 

mailto:secretaris@hbowonen99.nl
http://www.hbowonen99.nl/

